
Projeto Fôlego ao
Pequeno

Empreendedor (FPE)



Trata-se de uma iniciativa em prol de pequenos
comerciantes e microempresários que foram autuados
por estarem exercendo sua atividade comercial devido as
restrições sanitárias decorrentes da pandemia. Nessa
hipótese, buscamos oferecer auxilio nas defesas dos
autos de infração. Em ato continuo, se buscará o diálogo
com os stakeholders que influenciam tais ações
governamentais 

O que é o Projeto FPE 

O que são autos de infração ?

Autos de infração são os meios formais pelos quais a
administração pública registra uma infração a algum
regramento. São popularmente conhecidos como multas
ou embargos. É possível recorrer de tais sanções, da
mesma maneira como recorremos de multas de trânsito.



Finalidade do Projeto FPE
    O projeto Fôlego ao Pequeno Empreendedor (FPE) tem

como principal objetivo auxiliar os pequenos
comerciantes e microempresários de Porto Alegre e
região metropolitana que foram autuados por operarem
durante o “lockdown”. Isto porque temos ciência de que
os pequenos/médios negociantes estão passando por
dificuldades e seus sustentos, na maioria das vezes,
dependem do comércio. Então, tendo isso em vista, o
Escritório Júnior Ruy Cirne Lima, em parceria com
Instituto Atlantos, estará prestando um auxílio jurídico
com os autos de infração recebidos aos empreendedores
notificados.  
  Pautado pelos fins sociais, o ERCL se compromete a
responsabilidade social, por isso realizaremos este
projeto, pois acreditamos que a aproximação entre
empresa e sociedade é fundamental para beneficiar e
ajudar a população, e, também, por sermos uma
empresa júnior temos essa preocupação em contribuir
para a sociedade. Além disso, esse projeto social surgiu
como um modo de auxiliar e de diminuir os impactos
negativos que esta calamidade pública internacional, a
pandemia, está causando



O funcionamento do projeto se dará da seguinte
forma:

1. O interessado deverá ler este informativo 
2. Caso se enquadre nos critérios descritos neste
documento, este poderá se inscrever no formulário     
 [Clique aqui] e preencher todas as informações
necessárias. 
3. Após feita a inscrição, o EJRCL entrará em contato
com o inscrito em até 72 horas, enviando novas
informações detalhando os próximos passos.

Empresários da região metropolitana de Porto
Alegre/RS que:

Como funcionará ?

Quem poderá participar 

Possuam CNPJ
Sejam MEI; ou
EPP

https://bit.ly/3nutMx9


Quais informações são necessárias
 

Dados do empresário
Dados do estabelecimento
Dados do Auto de Infração

 As informações necessárias para a participação do
projeto Fôlego ao Pequeno Empreendedor, são as
seguintes:

1.
2.
3.



Sobre o parceiro

Contato 

O Instituto Atlantos é um think tank independente e
sem fins lucrativos, sediado em Porto Alegre/RS, que
visa levar ao público estudantil as ideias e valores
oriundos da filosofia da liberdade. Seus principais
objetivos são prover e qualificar o debate das ideias da
liberdade na academia e sociedade. 

Além disso, o Atlantos realiza palestras e eventos
gratuitos e abertos ao público nas áreas de economia,
ciência política, direito, filosofia, sociologia, história e
empreendedorismo em pelo menos cinco das maiores
faculdades da capital gaúcha (UFRGS, PUCRS, ESPM-
Sul, Fadergs e FMP). 

  
Dúvidas sobre o projeto serão sanadas através do
Email : FPE@ejcirnelima.com


